
Referat af bestyrelsesmøde i biblovenner på Årslev bibliotek, Orangeriet 
Onsdag, den 14.11.18 kl. 16.30-18.00 
 

Dagsorden til ordinært bestyrelsesmøde  
Hvem er dagens ordstyrer? 
 

1. Revision af Biblovennernes værdisæt – hvad er vores fremtid? 

Til dette punkt vil jeg bede jer alle sammen tænke over, hvad I hver især vil med Årslev bibliotek og 
biblovenner.  
Hvor ser I jer selv om 1 år, 3 år, 5 år?  
Hvor ser I biblovenner om 1 år, 3 år, 5 år?  
 
Dette punkt har været på dagsordenen flere gange uden at vi har prioriteret at nå det eller haft 
overskuddet til det. 
Prøv inden vi mødes på onsdag at tænke over biblovenners fremtid, jeres rolle og hvad tid og kræfter I 
har lyst til at lægge i bestyrelsen.  
Og lad os så få en god og konstruktiv dialog om vores fælles gode sag i en spændende og uforudsigelig 
verden. 
 

2. Hvordan gik Bytte-bog-café? 
3. Nyt fra formanden 

- deadline til ”Det Sker”-kataloget. Materiale er sendt til Mai på nær datoer for læseklubben. 
- Offentliggørelse af vinderne i arkitektkonkurrencen om ”Fremtidens forstad” på Polymeren 06.11.18. 
Spændende aften.  
- Hjælp til biblovenner fra Morten Nielsen, FMBIB: 
Hjemmeside 
Nyhedsbreve 
GDPR 
Hvem vil med ned til Morten en dag i december? 
 

4. Nyt fra kassereren  
5. Nyt fra den øvrige bestyrelse 
6. Sigurd Barrett arrangement 30.11.18 – Sidste nyt fra Lena  
7. Detailplanlægning af medlemsmøde med politikerne den 11.12.18? (Marianne udfylder 

planlægningsskema) 
Oplæg til aftenen? 
Skal Jesper Vognsgaard være mødeleder? 
Tilmelding? 
Nogen forplejning? 
Skal kun medlemmer inviteres? Er det ikke relevant for alle brugere af biblioteket? 
Noget nyt om ”det lille bibliotek”? 

8. Evt. 
9. Næste mødedato og hvem lægger hus til? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



REFERAT: 
 
1. 
Vi tog en runde på, hvordan vi ser Biblovenner fremadrettet.  
Marianne giver udtryk for, at hun ønsker at stoppe som formand til foråret og stoppe i bestyrelsen ved valget 2020.  
Der kom en del tanker om, hvor stort ambitionsniveauet skal være. Flere giver udtryk for at de er i tvivl om, hvorvidt de 
yder nok.  
Der er store udfordringer if.t det administrative 
Vi skulle måske mere arbejde med ”Brug biblioteket” i stedet for ”Bevar biblioteket.” 
Der er 5 ud af 7 i bestyrelsen, der gerne vil fortsætte og vi vil alle gerne bevare biblovenner.  
 
2.  
Fin byttebogcafe - et bordfuld dukkede op. Resterne fra denne cafe er sat op i Det lille bibliotek.  
Det lille bibliotek: opfordring til Anne Mette om at kontakte hallen vedr. evt. fremtidig placering – Birgitte lægger 
foldere derop.  
 
3.  
 - Susanne og Gertrud sender mail til Marianne fra om indhold af læseklub forår 2019 til Det sker. 
- Aften på Polymeren: fantastisk aften. Spændende oplæg og biblioteket tænkt ind placeret ifm. skolen. Der er udstilling 
om torsdagen 16-17.30 i skurvogn ved Polymeren. Man taler om færdiggørelse ca. 2030. 
-Møde med Morten: Anne Mette, Lisbeth, Susanne og Marianne deltager. Marianne aftaler med Morten 
 
4+ 6.  
 – Lena foreslår at omdele nyhedsbrevet til husstandene, da der er rod i mailadresserne. Nyhedsbrevet skal indeholde:  
kontingentopkrævning, invitation til d 11/12, oplysning om arr.  om Pigerne fra Sprogø og Sigurd Barrett. Skal være klar 
d. 22/11. Lena pakker i kuverter og deler ud til os til omdeling senest 27/11. Betalingsfrist for kontingent d.  11/12. 
 
Sigurd Barrett Der er solgt 40 voksen- og 8 børnebilletter. Det skal nævnes i nyhedsbrevet, at vi har dette arrangement. 
Der har været emneuge på skolen om Barrett, der bliver ”luciatøj”, som vi deler udgiften om med skolen. Der købes 
chokoladekalendere til børn og en lille hilsen til dem der deltager. Lena afregner sammen med valgmenigheden.  
Kl. 15.30 skal vi være ved kirken (Husk navneskilt!!):  To, der tager sig af Place to book billetterne (Birgitte og Marianne).  
To (Susanne og Gertrud) , der holder styr på de 40  børnebilletter (koret)  Vi udleverer pjecer med indstik om fremtidige 
arrangementer. Lena printer og leverer til Birgitte, som putter dem i.  
Lena byder velkommen og Marianne takker af.  
Lisbeth og Lena arbejder videre i PR. 
 
5.   
Muligt bankskifte pga.  høje gebyrer – udsættes til næste møde.   
 
7.  
Titel: ”Hvad skal der ske med vores bibliotek? Kom og giv dit besyv med.”  
 Drøftelse med to politikere fra kommunalbestyrelsen. Mødeleder Jesper Vognsgaard.  Billeder af deltagere på 
indbydelsen. Mødet er for alle brugere af biblioteket.  
Lisbeth og Anne Mette kommer med oplæg til aftenen. Marianne takker af.  
Kaffe/ the og småkager- Susanne og Anne Mette bager småkager. Vi kommer 18.00. 
Lisbeth laver oplæg til avisen. 
 
8.  
Intet 
 
9.  
Næste møde: Torsdag d. 24/1-19 kl. 19.00. Hos Anne Mette, Rønnebærvej 118 
Punkter: 
-Generalforsamling 11/3 
-Kulturdag 25/5 
-Hjælp til bibliotekets arrangementer- dejligt at vi bliver brugt! 
-Nye bestyrelsesmedlemmer? 


